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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

 
 

SESSION DE 2013 
 

ARABE 
 

Langue vivante 1 
Séries STI2D, STI2A, STL, ST2S et STG option GSI  

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 HEURES – COEFFICIENT : 2 
 

Série STG options Mercatique, CGRH et CFE 
DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 HEURES – COEFFICIENT : 3 

 
 
 

L’usage des calculatrices et traductrices électroniques est interdit. 
L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé. 

 
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte 3 pages. 
 
 
 
 

Répartition des points 
I. Compréhension du texte : 
II. Expression écrite : 

 
10 
10 

 
 
 

NOTE IMPORTANTE : 
Il est interdit aux candidats de signer leur composition 

ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
 
 

Tournez la page S.V.P. 
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Texte 

 سـنة نحـو إلـى يعـود والـذي ي ،التـال الطريـف الحـادث بـالتليفون تتعلّـق ثأحـدا مـن )1( ذاكرتـي تعيـه مـا أّول من

 حول يدور  موضوع علينا المقّرر  المطالعة كتاب في وكان ، االبتدائية المدرسة من األولى سنواتي في كنت . ١٩٤٥

 هذا في . تالتطّورا ألحدث ابعاً ومت عصرياً  التالميذ يقرؤه ما يكون أن ضرورة رأوا الكتاب مؤّلفي أنّ  بدّ  ال إذ ، التليفون

 5 يـا تليفونـك رقـم مـا «  : خليـل اسـمه لـه صـديقاً  إبـراهيم اسـمه صـبي يسـأل المطالعـة كتـاب موضـوعات مـن الموضـوع

  ». ٦٢٠٤٧ تليفوني رقم «  : خليل فيجيب  »؟  خليل

 إالّ  اللسان على ذكره يأتي وال ، حياتنا في أهّمّية أيّ  يحتلّ  يكن ولم  ق ،اإلطال على يدقّ  ما نادراً  التليفون كان

 . التليفـون فـي يطلبهـا أو يطلبـه مـن هنـاك نّ إ قـائالً  البنـات إحـدى أو األوالد أحـد علـى نـادى أبـي أنّ  قطّ  أذكر ال . لماماً 
 وٕاالّ  أبـي غيبـة فـي ذلـك يـتمّ  أن بدّ  فال التليفون في بأحد يّتصل أن )اإلناث ال بالطبع (الذكور الكبار إخوتي أحد أراد فإذا

 10 مكانـه فـي ثابـت فـالتليفون ، ماّدّيـاً  مستحيالً  كان فقد أبي ظهر وراء من التليفون استخدام أّما . الحياء ناقص تصّرفاً  ُعدّ 

 يسـمح ال قصـير وسـلكه ، الحـائط علـى صـغير رفّ  علـى يفارقه ال محّدد مكان له .  كالمدفع الوزن وثقيل  ، كالصخر

 . ذلك في أحد فّكر لو حّتى بنقله

 للتعبيـر ُتسـتخدم كانـت مـا ونـادراً ،  للغاية قصيرة كانت التلفونية المكالمات أنّ  ذلك كلّ  من المرء يتوّقع أن بدّ  ال

 لغـرض يجـري التلفـوني االّتصـال كـان . أخـرى إنسـانية مشـاعر أيّ  أو الحـبّ  )2(عـن  ناهيـك ،  الغضـب أو الَمـَوّدة عـن

 15 يكـن لـم .  السـّكة وتُقفـل باختصـار السـالم ُيتبـادل ثـمّ  وصـولها بمجـّرد المـةالمك وتنتهـي،  معّينـة رسـالة ولتوصـيل محـّدد

 أّما.  أخرى ناحية من واجتماعياً ،  ناحية من تكنولوجياً  السبب كان بل،  التكاليف في االقتصاد محاولة ذلك في السبب

 ونـوع عـدد فهـو االجتمـاعي ببالسـ وأّمـا ،  آلخـر مكـان مـن التلفـون نقـل صـعوبة وهـو،  ذكرتـه فقـد التكنولـوجي السـبب

 .  الوقت ذلك في التلفون )3( تحوز كانت التي العائالت

 فـي مصـر فـي التلفـون تحـوز كانـت التـي العـائالت نسـبة أنّ  أتصـّور ال إذ ،  للغايـة ضـئيالً  العـدد هـذا كـان

 20 السـّكان من ٪ ٨٠ من أكثر يشّكلون كانوا الذين ،  كّلهم الريف فسّكان .  السّكان من ٪٥ على تزيد كانت األربعينيات

 . المسؤولين عضب )4( باستثناء التلفون يعرفون يكونوا لم ،  الوقت ذلك في

 أمين لجالل  » الغفيرة الجماهير عصر «عن 
 

  : du plus loin que je me souvienne  ذاكرتي تعيه ما أّول من )1(
 sans parler de     : عن ناهيك) 2( 

  كتمل : تحوز )3(
  : à l'exception de  باستثناء) 4(
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Travail à faire par le candidat 

 
REMARQUES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSES:  

Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre 
et numéroter les réponses conformément au sujet. 
Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées. 

 

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE 
 

  :أجب عن األسئلة التالية 
   

  .النّص مستشهدا بعّلل ذلك متى وكيف اكتشف الراوي التلفون ؟ . 1
  .مستشهدا بالنّص عّلل ذلك كيف يصف الراوي جهاز التلفون في ذلك الوقت ؟ . 2
  لجميع أفراد العائلة ؟ هل كان استعمال التلفون سهال ومسموحا. 3
  كيف كانت تجري المكالمات الهاتفّية في ذلك الزمان بالنسبة إلى أّيامنا هذه ؟ . 4
  لماذا حسب النص كانت المكالمات الهاتفية قصيرة في ذلك الوقت ؟. 5

 
  

 
II. EXPRESSION ÉCRITE 

 

  :التاليين ينعو عالج بالعربية أحد الموض. 1
  )سطرا على األقلّ  12في . (  أبيهو   )مزّود بهاتف جّوال في أّيامناوهو ( تصّور حوارا بين الراوي. أ
فــي  »ة ة معّينــيجــري لغــرض محــّدد ولتوصــيل رســال «يــروي جــد ألحفــاده أّن االّتصــال الهــاتفي كــان . ب
  )سطور على األقلّ  10في (  .تصّور ما يقول لهم  . أّيام شبابه
  

  ) :على األقل رو سط 10في ( نيالتالي ينعو عالج بالعربية أحد الموض. 2
نظــرا للواقــع االجتمــاعي فــي البلــدان مــا هــي مزايــا الهــاتف الجــّوال ومــا هــي مســاوئه  ، هــذهفــي أّيامنــا . أ
   العربية ؟
  ؟ يغّير استخدام الهاتف الجّوال العالقات االجتماعية في العالم العربي اليومهل . ب

 


